
 ) کونسل یومرکنز (صارف کونسل  I  یںکر یسےک یتشکا

یں کر  یسےک  یتشکا

شامل ہوسکتے    یل مندرجہ ذ یں جس م یں محسوس کرتے ہ یںخود کو نقصان مسے    یقوںطر ی منصفانہ تجارت یر سے ہوتا ہے ، اور غ   ین د ین لمنصفانہ    یراگر آپ کا سامنا غ 

:۔مثالً   یںہ

 ۔ مثالً ،   یںکا سامنے کرتے ہ   یقوںطر  یمنصفانہ تجارت  یرغ ینجب صارف 

یا ؛ کے مطابق نہ ہوں یلخدمات جو تفص یا سامان • 

یا یر؛تاخ یںم یسپُردگ • 

،  ینانخدمت پر عدم اطم  •

۔ ہمارا  یںدرج کرائ یتشکا یاپن یںم ) کونسل یومرکنز (کونسل  صارف آپجاتا ہے کہ  یاناکام ہوجاتا ہے تو ، آپ کو مشورہ د یہاور اگر  یںکرسکتے ہ یتآپ دکان سے براہ راست رابطہ اور بات چ

 جا سکتا ہے: یاسے رابطہ کمدد کرتا ہے۔ ہم  یںطرف سے مذاکرات م یآپ ک یعہذر کے مصالحتکے ساتھ( اور  یادبن یرویپہے )قابل  یارت یےعملہ آپ کے معاملے کو حل کرنے کے ل

   فون

(852) 2929 2222

 سے جمعہ یراوقات: پ یدفتر

09:00- 17:30

- E   فارم

درج کروانے کے    ی انکوائر  یا   یت کو شکا  صارف فارم جمع کروانا قدرے متاثر ہوسکتا ہے۔ اگر    یکٹرانک وجہ سے ، ال  یعمل ک   کے یبحال   ی نظام ک

پر فون کرنے پر غور کرسکتے    2929  2222 ہاٹ الئن یکا سامنا کرنا پڑتا ہے تو ، وہ ہمار   یشانیپر ی کوئ یں فارم کے استعمال م یکٹرانک ال لیے 

کرے   سے رابطہ۔ ہمارا عملہ جلد از جلد آپ کو  یں سکتے ہ یج بھ  یل م  یپر ا  cad@consumer.org.hk یا یں چھوڑ سک یغامپتاکہ وہ فون پر    یںہ

 گا۔ 

یتشکا  •

ی نکوائرا• 

mailto:یا%20cad@consumer.org.hk


) کونسل یومرکنز (صارف کونسل  I یںکر یسےک یتشکا  

ڈاک 

North Point Consumer Advice Centre, 

Room 1410, 14/F Kodak House II, 

39 Healthy Street East, 

North Point, Hong Kong 

)ینٹرز س   یڈوائس ا  یومر کنز (مشورے کے مراکز   کو   صارف 

سے جمعہ  یراوقات: پ یدفتر

09:00- 13:00

14:00 -18:00

مشورے کا مرکز  کو صارفنارتھ پوائنٹ 

) ینٹرس یڈوائسا رکنزیوم (



) کونسل یومرکنز (صارف کونسل  I کا فارم  یاتشکا یصارف ک

کا فارم یاتشکا یک صارف

کو نوٹس:  یُمَدع

ی تو ، آپ کو فور   جھگڑا ہےتاجر سے    یکس  یںم   سلسلےخدمت کے    یامصنوعات    یکس   یہوئ  یدیاگر آپ کا خر  1.

ی د یبترغ  یکرنے ک  یتبراہ راست تاجر سے رابطہ کرنے اور بات چ  لیےکرنے کے  یہ سے تصف یقےاور موثر طر 
یت شکا  میں  )کونسل  کنزیومر  (ہے تو ، آپ کو صارف کونسل  یجات   یگاںرائ  یتہے۔ اگر تاجر کے ساتھ بات چ  یجات

 گے۔  یںمدد کر یںنے ماصلح کر یناور تاجر کے ماب یک  جاتا ہے۔ ہم آپ یاک یرمقدمدرج کرنے کا خ

پتہ ،    یلم  ی ، بشمول آپ کا نام ، خط و کتابت کا پتہ / ا  یںکے ساتھ فارم پُر کر  یالتتفص  یک  یتشکا  یبراہ کرم اپن 2. 

ی فروخت ک  یسے)ج  یزاتاور معاون دستاو  یالتتفص  یک  یند  ینمعلومات ، ل  ینمبر ، تاجر ک  یلیفونٹ  یےرابطےکے ل 
ی (۔ اگر فراہم کردہ معلومات کسیرہ ، وغ  یانا ماہانہ بی  یپرچ   یک  یگی واؤچر ، کارڈ سے ادائ  یگی، معاہدہ ، ادائ   یدرس

 جائے گا۔  یا بطور حوالہ رکھ ل یںفائلوں م یستو ، آپ کا ک یںگئ یپائ یناکاف لیےکے  مصالحت 

ہے اور   یںنہ یجنسیا یہے۔ کونسل قانون نافذ کرنے وال یمدد کرت یںکے حل م یاتا شک یعہ کونسل مصالحت کے ذر3.

شامل   یںہے۔ تنازعات کا حل متعلقہ تاجر کے رضاکارانہ تعاون اور اس م یںنہ یارکا اخت یصلےف یقانون یا  یشاسے تفت
توقع کے مطابق ہوسکتا   یآپ ک  یجہ ہے۔ لہذا مصالحت  کا نت تاانحصار کر یادہپر بہت ز یمافہام و تفہ یکے باہم  یقینفر

اقدامات    یقانون  یگر ہوتا ہے تو ، آپ متعلقہ تاجر کے خالف د  یںحل نہ  ی بعد بھکے  ہے نہ ہو۔ اگر تنازعہ مصالحت  
 )مثال کے طور پر ، سول دعوے(۔  یںکرنے پر غور کرسکتے ہ 

ی ، وصول   فراہمی،    یواپس   یمصنوعات ک  یبھ  ی، آپ کو کس  مصالحت پر  یابمصالحت کے عمل کے دوران اور کام4.

یروی متعلقہ تاجروں سے براہ راست پ  یںکے سلسلے م  یگیادائ  یااور /    یواپس  یرقم ک  یبھ   یتبادلہ اور کس  یااور /  
 ں۔ یرقم نہ د  یاسامان  ی ۔ براہ کرم ہمارے عملے کو کوئیکرنا ہوگ

یان معلومات جمع کرنے کا ب یذات

استعمال    لیےمقاصد کے    یادہز   یا  یککردہ ا  یانب  یںم   یلذ  یعہ کوائف کونسل کے ذر  یفراہم کردہ ذات  یںفارم م  یتشکا5 .

 :ہوں گے
 (Iیے؛کرنے کے ل  یاور اس پر پَیرو ینےغور ، جواب د یںکے بارے م یتآپکی شکا

 (ii اور    یقی تحق  یگر د  یا مطالعہ کا انعقاد کرنےاور/    یٹ کے مفادات سے متعلق امورپر مارک  ینصارف  یںہانگ کانگ م

 ۔ یےمقاصد کے ل یاتیشمار

اجازت    یکوائف کو جمع کرنے اور انکشاف کرنے کے مقاصد ک یآپ ذات   یاکہ آ  یںبتائ یہ   یںفارم م  یتبراہ کرم شکا   *

  یںہ یتےد

یںکو سنبھالنے م  یتمنتقل کرسکتا ہے جو شکا  یںم  یقینکِوائف کو فر  یفراہم کردہ معلومات اور ذات  یکونسل آپ ک  6.

کے ساتھ    یموںمحکموں ، متعلقہ حکام اور تنظ ی، متعلقہ سرکار ہوشکایت  گے ،بشمول تاجر جس کے خالف    شامل ہوں
 متعلق  سے  یپر نظرثان  یصلوںاور ف ی کاروائ یقانون کے نفاذ ، قانون جن کے پاس یجنسیاںا  یگرساتھ د

ہے ۔  یارکرنے کا اخت حاصلمعلومات 



درخواست کرنے کا حق ہے۔ اگر    ی اور اصالح ک  یکوائف تک رسائ  یجمع کرائے گئے اپنے ذات   یںآپ کو کونسل م7 .

درخواست    ی طور پر اپن  یریکو تحر  یسرکمپالئنس آف  ینئرپر س  یڈریستو ، براہ کرم کونسل کے ا  یںکرنا چاہتے ہ  یہآپ  
فراہم    یاںکاپ  یکوائف ک  یذات  یسےآپ کونسل سے ا  اگر  ۔(  )اگر قابل اطالق ہو  یںدنمبر کے ساتھ    یسکے ک  یتشکا

ی بھ   یفارم کا اصل اور فراہم کردہ کوئ  یت ہے۔ اس شکا   یجاسکت  ی وصول ک  یستو ف  یںدرخواست کرتے ہ  یکرنے ک
 جائے گا۔  یاک یںمواد آپ کو واپس نہ

  ہوں اور اس سے اتفاق کرتا/    یتا/سمجھت اسے سمجھ  یعہ ہے ، اور اس کے ذر  یانوٹس کو پڑھ ل باال نے مذکورہ  یںم
*ہوں یکرت

۔ یکھیںد FAQ، براہ کرم   لیےمعلومات کے  یدمز  یںکار کے بارے م یقہسے نمٹنے کے طر یتشکا
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) کونسل یومرکنز (صارف کونسل  I کا فارم  یاتشکا یصارف ک

کا فارم یاتشکا یک  صارف

ناکام رہتا ہے تو ، آپ کا صارف کونسل   یں کا ازالہ کرنے م  یش تشو  ی ۔ اگر تاجر آپ کیں کر   یتتاجر سے بات چ لیےجاتا ہے کہ تنازعات کو حل کرنے کے    یاکو مشورہ د  ین صارف

.ہے۔   یحل کرت  عاتتناز  ین اور تاجروں کے ماب   ین صارف  یعہ ہے۔ کونسل مصالحت کے ذر   یرمقدمدرج کرنے کا خ   یتشکا  یں م     )کونسل یومرکنز(

ہے؟ *   ی درج کروائ  یتآپ نے تاجر سے شکا   یا ک

 ہاں یج     یںنہ

معلومات  یک  یُمَدع

نام  •

نام

 القاب  •

یں منتخب کر یبراہ مہربان

رہائش کا ملک /  شہر * 

ہانگ کانگ   

*   یں؟ہ یاح آپ س یاک

یں نہ

ڈاک کا پتہ * 

   باکس  یلپتہ / م یملک یرغ -;:, 
  ہانگ کانگ کا پتہ

  ہانگ کانگ           کالون   یریٹریز ٹ یون

    ینڈ ل یآئ

.یونٹ·منزل·بالک 

یونٹ منزلبالک 

  کا نام یٹ بلڈنگ / اسٹ

 کا نام  یٹبلڈنگ / اسٹ

نمبر اور نام  ی گل •

  نام  کا  یگل نمبر  یگل

( یگرفون )د  * دن کے وقت فون 

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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) کونسل یومرکنز (صارف کونسل  I کا فارم  یاتشکا یصارف ک

( یگرفون )د  وقت فوندن کے 

 *  یڈریس ا یل م یا

 یڈریس ا یل م یا

 (HKD ) # یماہانہ آمدن

یںمنتخب کر یبراہ مہربان

 #عمر 

یں منتخب کر یبراہ مہربان

لیےاستعمال کے  یصرف کونسل کے داخل #  

معلومات  یتاجر ک

 *تاجر کا نام 

تاجر کا نام 

* تاجر کا پتہ

   کالون          ہانگ کانگ یریٹریزٹ  یون ینڈ ل  یآئ

 یونٹ

یونٹ 

منزل 

منزل  

بلڈنگ کا نام

بلڈنگ کا نام

نمبر اور نام  ی گل

نام کا  یگل کا نمبر  یگل

 2فون   کاتاجر 

( یگر)د فون  تاجر کا  

 1 فون تاجر کا 

فون  تاجر کا  

یکس فتاجرکا  

یکس فتاجرکا  

یل م  ی ا  تاجرکا

یل م  یاتاجرکا 

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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یالت تفص یک یسکے ک یتشکا

 خدمات   یا یاء کے تحت اش  یاتشکا

  یاءاش      خدمت

*  یتنوع یک  یتشکا

یں منتخب کر یبراہ مہربان

سال( -ینہ مہ-)دن  یختار  یک  ین د ینل  رقم ی ک ین د ینل

یںمنتخب کر یبراہ مہربان یںمنتخب کر یبراہ مہربان           یں منتخب کر یمہربانبراہ  HK$ رقم  ی ک  یند ینل

یں معلومات فراہم کر یل، براہ کرم درج ذ  لیےمدد کرنے کے  یکونسل ک لیےنمٹنے کے   یںمقدمات سے موثر انداز م

۔ یں( منسلک کریرہ، وغ یاناتانوائس ، معاہدہ ، بل کے ب یسے)ج یزاتمعاون دستاو

یچمنٹ اٹ

X +...   یں براؤز کر 

ہے(  ینمبر )اگر کوئ یزات/ دستاو یدرس

 نمبر یزات/ دستاو ید رس

 P.S. رکھا جاسکتا ہے یںم یکارڈکونسل کا ر لیےکے  یفرنسر بطور کو صرف یس، اس ک یگر، بصورت د یںفراہم کر یواضح اور مکمل کاپ یکا یک یزاتبراہ کرم معاون دستاو

( یںنہ یادہالفاظ سے ز 1000کا خالصہ * )  یتشکا

 مطلوبہ مصالحت 

 *  یجہنت

یں منتخب کر  یبراہ مہربان 

یان معلومات جمع کرنے کا ب یذات
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 :ہے  ی اور رکھت ی معلومات اکٹھا کرت یذات لیےکے  یادہ سے ز یکا  یا یکسے ا یں مقاصد م یل کونسل مندرجہ ذ

  (i۔ یے؛کاعمل کرنے کے ل یرویپ یاور اس ک  ینےکے پر غورکرنے ، جواب د  یتشکا ی آپ ک 

iiکا انعقاد کرنا   مطالعہ یٹ مارک لیے مقاصد کے   یاتیاور شمار یقتحق یگرد  یاکے مفادات سے متعلق اموراور/  صارف  یں( ہانگ کانگ م

    گے  یںجائ  یےکوائف استعمال ک یذات یرےم لیےکرتا ہوں اور اس سے اتفاق کرتا ہوں جس کے  یممذکورہ دونوں مقاصد کو تسل یں* م

    استعمال کرنے سے اتفاق کرتا ہوں:  لیےکوائف صرف اس مقصد کے   یاپنے ذات یں* م 

 iسے نمٹنا  یت ( شکا 

 iiیات اور شمار  یق، تحق مطالعہ  یٹ ( مارک 

ی رضامند   لیے کے انکشاف کے   یزاتکوائف اور دستاو   ی ذات 

محکموں ، متعلقہ    ی ہو، متعلقہ سرکار    یتشامل  ہوں گے ،بشمول تاجر جس کے خالف شکا  یںکو سنبھالنے م  یت منتقل کرسکتا ہے جو شکا  یںم  یقینکِوائف کو فر   ی فراہم کردہ معلومات اور ذات   ی آپ ک 

ی اس بات ک   یںم  یل ہے ۔ براہ کرم ذ   یارسے متعلق معلومات وصول کرنے کا اخت  یپر نظرثان   یصلوںاور ف  ئیکاروا   یجن کے پاس قانون کے نفاذ ، قانون   یجنسیاںا  یگرکے ساتھ ساتھ د   یموںحکام اور تنظ

 ۔ *یںکے انکشاف سے اتفاق کرتے ہ یزاتکوائف اور دستاو  ی کو اپنے ذات   یقوںآپ متعلقہ فر یاکہ آ   یںکر ی اندہ نش

یں منتخب کر یبراہ مہربان

 *  یں؟ درخواست کر یتاجر سے براہ راست جواب ک

لیےکے  ینےجواب د  یںشکل م  یریتحر یا یتاجر سے  براہ راست زبان لیےمعاملے سے موثر نمٹنے کے  ) کونسل یومرکنز(اتفاق کرتا ہوں کہ صارف کونسل  یںم 

 کہے۔ 

 کہے۔  لیےکے  ینے تاجر سے براہ راست مجھے جواب د  ) کونسل یومرکنز ( ہوں کہ صارف کونسل یں اس سے متفق نہ یںم

*  یںحصے ہ یالزم

r 

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-complaint/index.php
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 لکھا ہے؟ *  یاک  یںم یرتصو

یں لکھا درج کر  یںم یرتصو
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) کونسل یومرکنز (کونسل  صارف I فارم سے پوچھ گچھ کا  صارف

سے پوچھ گچھ کا فارم صارف

مسائل ، پروڈکٹ   یبھ یکے کس صارفاور  یںاس فارم کا استعمال کر  یے پوچھ گچھ  کرنے کے ل ی۔ براہ کرم عمومیں خوش ہ یے کے ل ینے ہم آپ کے سواالت کا جواب د 

 گے۔  یں۔ ہم آپ کو جلد سے جلد جواب د   یںپر تبصرہ کر یرہوغ  یقوںطر ی، تجارت یسٹنگٹ

۔ یںکا فارم ُپر کر  یات شکا  یک  صارف براہ کرم ہمارا   یے کے ل  یرویتو مناسب پ  یںدرج کرنا چاہتے ہ  یت کے تنازعات پر شکا  صارف اگر آپ 

پوچھ گچھ  سے نمٹنے سے   یجائے گا جو آپ ک یاکوائف کو صرف ان مقاصد کے لئے استعمال ک یفراہم کردہ تمام معلومات اور ذات  یآپ ک  یںکہ اس فارم م یںبراہ کرم نوٹ کر

یان کا ب یسیپال یک یرازدار یکے لئے کونسل ک یالتتفص ی۔ برائے مہربانیشامل ہوں گ یں م ینے جاسکتا ہے جو آپ کو جواب د  یامنتقل ک یکو بھ یوںکو ان پارٹ ی۔ اسیںمتعلق ہ

 ۔ یکھیںد 

معلومات ی ذات

ب  • ا ق ل  نام  •   ا

 نام   یں منتخب کر ی براہ مہربان 

 *دن کے وقت فون نمبر 

دن کے وقت فون نمبر 

* یلم یا  نمبر یکس ف

یل م  یا نمبر  یکس ف 

( یںنہ یادہ الفاظ سے ز 1000* ) یالتتفص یپوچھ گچھ  ک 

 یالت تفص یپوچھ گچھ  ک 

13/05/2020  یختار یپوچھ گچھ ک

۔  یہوسکت یںمنتقل نہ یتشکا  ی، ورنہ آپ ک ں،یی* کالم ضرور پُر ہونے چاہ

http://www.consumer.org.hk/ws_en/cc-enquiry/form.php


2/2 

) کونسل یومرکنز (کونسل  صارف I فارم سے پوچھ گچھ کا  صارف

I
*لکھا ہے؟  یاک  یںم یرتصو

یں لکھا درج کر  یںم یرتصو

 یںمنسوخ کر     یوو  یپر 


